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 015382מספר השאלון:            

 

 עברית

 לבתי ספר דרוזיים

 

 הוראות לנבחן

 

 וחצי.: שעה משך הבחינה .א

 : בשאלון זה ארבעה פרקים.מבנה השאלון ומפתח ההערכה .ב

 נקודות 30 – הבעה          – פרק ראשון

 נקודות 20 – לשון          – פרק שני

 נקודות 25 – סיפורת          – פרק שלישי

 נקודות 25 – שירה          – פרק רביעי

 נקודות 100 –סה"כ              

 :  אין.עזר מותר בשימוש חומר .ג

  :הוראות מיוחדות .ד

 , על פי ההוראות.מחברת התשובותיש לענות על כל השאלות ב (1)

 אל תעתיק את השאלה; רשֹום את מספרּה בלבד. (2)

 שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק. (3)

 

 

 )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. כטיוטה, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

 על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה.עמוד טיוטה. רישום טיוטות  רשֹום "טיוטה" בראש כל
 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
 

 בהצלחה!
 
 
 

  המשך מעבר לדף//
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 השאלות
 

 נקודות( 30) הבעה –פרק ראשון 
 

 .1-2מן הנושאים  אחדחיבור על  מחברתךבכתוב 
 
 
 תחביב .1

 שלך שאתה עוסק בו בשעות הפנאי. הסבר מה מושך אחדכתוב חיבור. בחיבורך הצג תחביב 

 אותך לעסוק דווקא בתחביב זה, וכיצד תחביב זה בא לידי ביטוי בחייך.

 

 
 מכתב לחבר .2

 שחווית או על טיול שהשתתפת בו. הסבר לחברך מדועכתוב מכתב לחברך, וספר בו על חוויה 

 אתה רוצה לשתף אותו בחוויה או בזיכרונות מן הטיול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /3המשך בעמוד /
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 נקודות( 20) לשון – שניפרק 
 

 .3שאלה על  מחברתךבענה 

 ה, ובכל אחד מהם שאלה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רק-לפניך חמישה סעיפים א .3

 מהן נכונה. אחת 

 ?כפוליםגזרת ההשורש שייך ל מילה איזוב .א

 ְמַמֵכר ( 4) ְמַגֵחְך (3) ֵהֵגן (2) ִרְפֵרף  (1)

 ?שתי גזרותמ מורכב פועל איזה .ב

ם (3) ֵהִעיָדה (2) הֹוִריד  (1)  הֹוִציא ( 4) ִצַיְרתֶּ

 ?אם קריאה איןבאיזו מילה  .ג

 ֵהִבין ( 4) ָשרּו (3) ַיְלָדה (2) ִסְפָרּה  (1)

 ?לשורש שייכתהמ"ם איזו מילה ב .ד

ת (3) ְמלּוָחה (2) ְמִסָלה  (1) סֶּ  ַמֲעָבר ( 4) ִמְרפֶּ

   ?תנייניבאיזה פועל השורש הוא  .ה

 ִתְרֵגם ( 4) ִכְדֵרר (3) ִתְדֵלק (2) ִצְלֵצל  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /4המשך בעמוד /
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 נקודות( 25) סיפורת – שלישיפרק 
 .4שאלה על  מחברתךב ענה

 איטלו קאלווינו/  המקום שבו אין מתים לעולם .4

 ב )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(.-ענה על הסעיפים א 

ם, וענה על . קרא אותהמקום שבו אין מתים לעולם מן הסיפור יםקטעשני לפניך  .א

 .השאלות שאחריהם

 :Iקטע 

עלם. ביום בהיר אחד אמר: "חי נפשי, זה שמספרים שבמוקדם או  ָהיֹה ָהיָה

במאוחר כל בני האדם צריכים למות, לא מוצא חן בעיניי. אני רוצה ללכת לחפש 

 מקום שבו אין מתים לעולם".

 :IIקטע 

לא הספיק לעבור אפילו מחצית הדרך, ופגש עגלון. העגלון הוביל עגלה מלאה 

רתומה לשור. "אדוני, עשה נא חסד עימדי!" הפציר נעליים ישנות; והעגלה הייתה 

 בו העגלון. ירד נא מעל סוסו ויעזור לי לחלץ את הגלגל הזה ששקע בבוץ".

 

 .לסיפור שלושה חלקים עיקריים (1)

 נקודות( 9).     משלושת החלקים כל אחדכתוב בקצרה את התוכן של 

 בעלילה.ההחלטה של העלם בארמון של הזקן הביאה למפנה  (2) 

 מהו המפנה בעלילה? מה גרם להחלטה של העלם שהביאה למפנה זה?  

 נקודות( 8)  

 נקודות( 4)     שניים מן המאפיינים של סיפור עם. מן הסיפורהדגם  (1) .ב

 ?לו אתה העלם, האם גם אתה היית רוצה למצוא את המקום שבו אין מתים לעולם (2)

 נקודות( 4)     את תשובתך. הסבר 

 

 

 /5המשך בעמוד /
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 נקודות( 25) שירה – רביעיפרק 

 

 .6 או 5מן השאלות  אחתלפניך שני שירים. בחר בשיר שלמדת, וענה על 

 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלות שאחריו.  .5

ר                      / חיים חפר ֵהן ֶאְפשָׁ

 

ת נֹוֵשב ְכָבר ַהְסתָ  1בית  כֶּ  וַבַשלֶּ

 ָהָאָבק ַבְדָרִכים ַאט ָשַקע,

 ְוַהיֹום ַרק ֵאַלִיְך ִנְשָרף

 ְוחֹוֵלם ַעל ְפִגיָשה ְרחֹוָקה.

 

ב ָיבֹוא 2בית  רֶּ ְפָשר ִכי עֹוד עֶּ  ,ֵהן אֶּ

 ְוַהַשַער ַיֲחֹרק לֹו דּוָמם,

 ְוֵעיַנִיְך ִיְהיּו ֹכה טֹובֹות,

 ְכמֹו ֵאין ִמְלָחָמה ָבעֹוָלם...

 

ְפָשר, 3בית  ְפָשר, ֵהן אֶּ  ֵהן אֶּ

ה ָפשּוט ְכָבר ָמחָ  ִיְהיֶּה זֶּ  ר.שֶּ

ָעַבר, ְפָשר ּוַבִג'יפ שֶּ  ֵהן אֶּ

 ָשֲאגּו ַבחּוִרים ִכי ִנְגַמר.

ְפָשר,ֵהן  ְפָשר, ֵהן אֶּ  אֶּ

ה ָפשּוט ְכָבר ָמחָ  ִיְהיֶּה זֶּ  ר.שֶּ

 

ָעצּוב 4בית  ְפָשר ִכי ַחְדֵרְך הֶּ  ֵהן אֶּ

ה ְבִחְורֹון ִקירֹוָתיו,  ְמַחכֶּ

 ְוקֹוֵרא הּוא ִלְשֵנינּו ָלשּוב

 ִמְקָרבֹות, ִמְדָרִכים ּוִמְסָתו...

 

ְפָשר ִכי ִפְתֹאם ִנָפֵגש 5בית   ֵהן אֶּ

ְך ָעָפר;  רֶּ  ְבִמְשָלט אֹו ְבדֶּ

ְפָשר ֵבין ָעָשן ּוֵבין ֵאש  ֵהן אֶּ

ַהֹכל ְכָבר ִנְגַמר.  ַגם ַלֲחֹלם שֶּ

 

ְפָשר, 6בית  ְפָשר, ֵהן אֶּ  ֵהן אֶּ

ה ָפשּוט ְכָבר ָמחָ  ִיְהיֶּה זֶּ  ר.שֶּ

ָעַבר, ְפָשר ּוַבִג'יפ שֶּ  ֵהן אֶּ

 ָשֲאגּו ַבחּוִרים ִכי ִנְגַמר.

ְפָשר, ֵהן ְפָשר, ֵהן אֶּ  אֶּ

ה ָפשּוט ְכָבר ָמָחר. ִיְהיֶּה זֶּ  שֶּ

 

 

 

 )שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

 

 

 

 /6המשך בעמוד /



 015382, מס' 2021, תשפ"א, מאוחר חורףעברית לבתי ספר דרוזיים,  6   

 )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(. ג-הסעיפים א שלושתענה על  

 השר מזכיר בשיר שתי פגישות עם אהובתו.-הדובר .א

 נקודות( 7מה ההבדל בין שתי פגישות אלה?     )

 

 השר בשיר? הוכח את דבריך באמצעות דוגמאות מן השיר.-מה תקוותו של הדובר .ב

 נקודות( 8)

 

 נקודות( 10הסבר את הקשר במן שם השיר ובין תוכן השיר.     ) .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /7המשך בעמוד /
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 שאחריו.קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלות   .6

ר      נעמי שמר/  ֲאַנְחנּו ֵמאֹותֹו ַהְכפָׁ

 :ַהְכָפר ֵמאֹותֹו ְשֵנינּו ֲאַנְחנּו  1בית 

 ָערשֵ  ְבלֹוִרית אֹוָתה - קֹוָמה אֹוָתּה 

 ֹוַמרל ֵיש ַמה - ִדבּור ִחתּוְך אֹותֹו 

 ַהְכָפר ֵמאֹותֹו ֲאַנְחנּו ֵהן 

 

 :ַהְכָפר ֵמאֹותֹו ְשֵנינּו ֲאַנְחנּו  2בית 

השָ    ַצָּואר ַעד ָחִצינּוֹ  ָיֹרק דֶּ

ב  רֶּ  ַלִכָכר ַיַחד ַשְבנּו ָבעֶּ

 .ַהְכָפר ֵמאֹותֹו ֲאַנְחנּו ִכי 

 

 פזמון:  

 ִשִשי ּוְבֵלילֹות 

רּוחַ    ֲחִריִשי ְכשֶּ

 עֹוֵבר ְשֹחרֹות ְבַצָמרֹות 

 .זֹוֵכר אֹוְתָך ֲאִני ָאז 

 

 ּוַבְשֵדרֹות ַבֵפְרֵדִסים ָתִמיד  3בית 

ת ָאַהְבנּו   ַהְנָערֹות אֹוָתן אֶּ

 רָדבָ  ֵאין - ָאַמְרנּו ַבסֹוף ֲאָבל 

ה   .ַהְכָפר ְבתֹוְך ִנְשַאר ַהֹכל זֶּ

 

 

ל ָבַרְחנּו  4בית   ַהְמקֹומֹות אֹוָתם אֶּ

ל ָהַלְכנּו  ַהִמְלָחמֹות אֹוָתן אֶּ

 ַדְרַדר ְוַעל קֹוִצים ַעל ָזַחְלנּו

ל ַיַחד ַשְבנּו ֲאָבל  .ַהְכָפר אֶּ

 

 ...ִשִשי ּוְבֵלילֹותפזמון: 

 

לֹא ַבְקָרב זֹוֵכר ֲאִני  5בית   ִנְגַמר שֶּ

 ִנְשָבר ַאָתה ֵאיְך ָרִאיִתי ִפְתאֹום

ָעָלה  ָהָהר ִמן ַהַשַחר ּוְכשֶּ

ל ֵהֵבאִתי אֹוְתָך ָאז  .ֵהְכָפר אֶּ

 

ה ַאָתה  6בית   ְכָפרבַ  ָכאן ֲאַנְחנּו - רֹואֶּ

 ָדָבר אֹותֹו ִנְשַאר ַהֹכל ִכְמַעט

ה ְבתֹוְך  עֹוֵבר ֲאִני ָיֹרק ָשדֶּ

ר ְוַאָתה  .ַלָגֵדר ֵמֵעבֶּ

 

 ...ִשִשי ּוְבֵלילֹותפזמון: 

 

 

 

 

 

 )שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

 

 

 

 /8המשך בעמוד /
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 )מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו(. ג-הסעיפים א שלושתענה על  

 משתמש בגוף ראשון רבים )"אנחנו"( ופונה אל אדם אחר. השר-הדובר .א

 נקודות( 8השר לאדם זה.     )-מיהו אדם זה? הסבר את הקשר של הדובר

 

 .משווה בינו ובין הנמעןהשר -הדובר ,ובמיוחד בשני הבתים הראשונים ,לאורך השיר .ב

 נקודות( 10ובין הנמען להבנת השיר?     )השר -הדוברמהי התרומה של ההשוואה בין 

 

 הפזמון בשיר מדגיש את אווירת העצבות והמוות שיש בשיר. .ג

 נקודות( 7הסבר דברים אלה על פי השיר.     )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!
 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך אין להעתיק

 


